االحياء المجهرية المسببة لفساد االغذية
اعداد بايولوجي أقدم ايمان فاضل عباس
يعد الغذاء من الركائز االساسية لجميع الفعاليات الحيوية التي يودييا االنسان اذ يحتوي عمى
المواد او العناصر التي ال يستطيع الجسم تصنعييا او تمك التي يصنعيا بكميات قميمة غير كافية ووفقا
ليذا المبدئ يمكن معرفة مدى اىمية الغذاء لصحة وسالمة اجسامنا  ,اذ يقصد بالفساد  spoilageىو
التغير العضوي الذي يحدث في الغذاء كالتغييرات في الطعم او النكية او القوام والمظير  ,مما يعتبره
المستيمك غير مقبول قياسا بالحالة الطبيعية لمغذاء  ,والبد من وجود صفات ىامو لمغذاء يتفق عمييا
الجميع ىي ان يكون الغذاء خط ار عمى صحة المستيمك اذ كان ىناك تغيير في المكونات الكيميائية او
احتوائو عمى االحياء مجيرية ممرضة وسموميا الخطيرة عمى الصحة اما فيما يخص النكية والطعم
والمون فيي مسائل نسبية يتحكم فييا الذوق العام لممستيمك .
تقسم األغذية اعتمادا عمى قابميتيا في التمف الى ثالثة اقسام  -1اغذية غير قابمو لمتمف stable
 )or) non- perishable foodوىي األغذية ال تتمف بفعل االحياء المجيرية لفترات طويمة جدا عند
تخزينيا تحت الظروف العادية مثل السكر والطحين والحبوب الجافة والبقميات الجافة  -2 ,اغذية
متوسطة القابمية لمتمف  semi- perishable foodوىي التي تتمف بعد فترة متوسطة من التخزين مثل
البطاطا والبصل والثوم والفواكو والخضر المجففة  -3 ,اغذية سريعة التمف  perishable foodوالتي
تتمف بسرعة خالل ساعات او ايام مثل المحوم واالسماك والحميب ومنتجات الدواجن والبيض وغالبية
الخضر والفواكو .
ان من اسباب حدوث تمف االغذية نمو االحياء المجيرية ونشاطيا خصوصا البكتيريا والخمائر
واالعفان باإلضافة الى العوامل االخرى مثل الحشرات واضرارىا  ,التغيرات الكيميائية  ,االنزيمات
المتواجدة في االنسجة النباتية والحيوانية  ,التغيرات الفيزيائية مثل تعرض االغذية الى الح اررة واالشعاع
والتجميد وغيرىا .
االحياء المجهرية المسببة لفساد االغذية :
يسمى الفساد الحاصل بواسطة االحياء المجيرية بالفساد الميكروبيولوجي وينتج عن تأثير األحياء الدقيقة
الموجودة في الماء والتربة واليواء ,والتي تصل إلى المادة الغذائية وتموثيا ,وتفسد المادة الغذائية عند
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الظروف المالئمة لنشاطها  ,وفيما يلي ايجاز الهم االحياء المجهرية المسببة لفساد االغذية .
.1البكتيريا : Bacteria
يجعللل النمللو البكتيللري الملواد الغذائيللة غيللر مقبولللة مللن ناحيللة المنظللر وبالتللالي مرفوضللة كغللذاء,
فالصبغة الناتجة عن االنواع البكتيرية المسببة لفساد االغذية تسبب تمون سلط الملادة الغذائيلة كملا فلي
سللط المحللم وغالبللا مللا تشللكل غشللاء ميكروبيللا يغطللي سللط الس لوائل كمللا فللي المخمللالت والجللبن ,ىللذا
باإلضافة إلى أن النمو البكتيري يجعل مظير سط المادة لزجا  ,وعند نموىا في السوائل يجعل مظيرىا
عك ار وغير مقبول وقد تشكل ترسبات في اسفل االناء من االمثمة عمى البكتيريا المسببة لفساد االغذية
 Salmonellaو  Bacillusو  Escherichia coliوغيرىا.

 .2فطريات العفن : Molds
تنتشر فطريات العفن انتشا ار واسعا في الطبيعة فيي تتواجد في التربة الرطبة والجافة وفي
المياه العذبة والمالحة  ,تسبب فطريات العفن ام ارض النبات ,كما أنيا المسؤولة عن بعض االمراض
المعدية لمحيوان ,وتسبب فساد األغذية ولكنيا في الوقت نفسو مفيدة في تسوية بعض أنواع الجبن
وانضاجيا ,تتميز فطريات العفن بأنيا أقل احتياجا لمماء من الخمائر واالنواع البكتيرية  ,وىي ىوائية
إجبارية ,وتنمو جيدا في األوساط الحامضية(  )PH 3.5-4.5كما أنيا بطيئة النمو وتتنحى عندما تكون
الظروف البيئية المحيطة مالئمة لنمو الخمائر والبكتيريا لكنيا تتمكن من مقاومة الضغوط األزموزية
المرتفعة وتعيش في وسط غذائية  -ذي تركيز عال من السكر يتراوح ما بين  %50-60ومن األمثمة
عمييا  Aspergillus sppو.Penicillium spp
 -3الخمائر : Yeasts
تنتشر الخمائر في اماكن مختمفة من الطبيعة لكنيا أقل انتشاار من البكتيريا  ,تحتاج الخمائر إلى
كميات من الماء اكثر مما تحتاجو فطريات العفن وأقل من البكتيريا تنمو جيدا في األوساط الحامضية
) , ) PH 4-4.5وتقسم حسب احتياجيا لألوكسجين إلى خمائر سطحية أو غشائية تنمو عمى سط
المادة الغذائية معطية غاز CO2وخمائر تنمو وتتكاثر بغياب األوكسجين ويطمق عمييا خمائر ال
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ىوائية وتسمى بالخمائر المخمرة أو القاعية ومن امثمو الخمائر المسببة لفساد االغذية
Candida spp

.Saccharomyces,

 .4الفايروسات :viruses
تعد الفايروسات اصغر االحياء المجيرية حجما والتي يمكن أن تسبب بعض االمراض المنقولة
عن طريق الغذاء ,وال يمكن النظر الى الغذاء لمعرفة وجودىا من عدمو اذ تختمف عن البكتيريا في انيا
ال يمكن ان تنمو في الغذاء  ,ولكنيا تستعمل الغذاء كواسطة لالنتقال من شخص الى آخر .وليذا فإن
الفايروسات يمكنيا تمويث الغذاء والماء والسمطات والقشريات البحرية والمشروبات المثمجة وكذلك
االغذية الجاىزة لألكل وىذه تعد من المصادر الميمة لإلصابة باألمراض الفيروسية المنقولة عن طريق
الغذاء ومن امثمتيا  Rotavirus , Norovirusو  Hepatitis Aوغيرىا .
 .5الطفيليات :Parasite
الطفيميات ال يمكن رؤيتيا بالعين المجردة مثل البكتيريا والفايروسات .والطفيميات مثل الفايروسات ال
تنمو في الغذاء ,ىناك طريقتان يمكن من خالليا أن تنتقل الطفيميات إلى االنسان من خالل الغذاء ,
الطريقة االولى ىي ان بعض الطفيميات تتواجد في براز االنسان وربما تموث مياه الشرب واالغذية والتي
يتداوليا االشخاص المصابين او الخض اروات والفواكو التي تنمو في تربة مسمدة بيذا البراز ,اما الطريقة
الثانية فتكون عبر تواجدىا طبيعيا في الحيوانات مثل الخنازير والقوارض واالسماك فإذا لم تطبخ ىذه
االغذية حتى درجة الح اررة الالزمة فقد تنتج عنيا أمراض عن طريق الغذاء مثل Giardia
 duodenlisو  Cryptosporidiumوغيرىا .
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